
Úprava a montáž spojení válcovými a kuželovými kolíky  
 

Výukový cíl: 
seznámit:  - s významem spojování součástí válcovými a kuželovými kolíky 
                   - s jednotlivými druhy kolíků 
 
naučit:  - s možnými vadami kolíkového spojení 
               - připravovat kolíky k montáži 
               - samotnému spojování pomocí kolíků 
               - demontovat kolíkové spojení 
               - kontrolovat kolíkové spojení 
               - zásady bezpečnosti a hygieny práce při spojování pomocí kolíků 
 
Obsah instruktáže:   
1. Význam spojení válcovými a kuželovými kolíky 
2. Montáž a demontáž spojení válcovými kolíky 
3. Montáž a demontáž spojení kuželovými kolíky 
4. Oprava kolíkového spojení 
5. Bezpečnost a hygiena práce 
6. Kontrolní otázky 
 
 
1. Význam spojeni válcovými a kuželovými kolíky 
Spojení strojních součástek kuželovými kolíky se hlavně používá pro přenos menších sil, k 
upevnění a zajištění vzájemné polohy dvou součástek apod. 
Válcovými kolíky se zajišťuje vzájemná poloha tam, kde záleží na jejím velmi přesném 
dodržení a kde je důležité, aby se daly součástky lehce rozebírat. Kolíky se dále používají jako 
unášeč ve spojkách, pojišťujících součástky před přetížením. Tím, že se kolík při přetížení 
přestřihne, zabraňuje se zničení součástky. 
Kolíky můžeme použít i na hybné spojení dvou součástek, většinou kloubových. V tomto 
případě se nazývají - spojovací čepy. 
 
2. Montáž a demontáž spojení válcovými kolíky 
Válcové kolíky se používají na zabezpečení vzájemné polohy dvou součástek spojených 
šrouby, které prochází dírami volně tak, aby kolíky dovolovaly rychlé rozebírání bez jejich 
vyrážení. Kolík je zalícovaný, zaražený do jedné části s malou vůlí, zapadá do díry druhé 
součástky. Díry pro dosedací kolíky se musí vyvrtat v obou součástkách najednou. 
Dále se kolíky používají tam, kde je ke kolíkům dobrý přístup, tj. kde je možno při demontáži 
kolíky lehce vyrazit. Válcové rýhované kolíky se používají při spojování součástek, které jsou 
namáhané chvěním nebo otřesy. Po nalisování do díry pruží, zaříznou se do díry, tím je kolík 
pojištěn proti uvolnění. Díry vrtáme válcové s průměrem, který se rovná průměru koliku bez 
rýh. 
Pružné kolíky se vyrábí o 0,2 - 0,9 mm větší než příslušná díra. Tento přesah zabezpečí po 
nalisování kolíku do díry potřebné tření, aby kolík v díře dobře držel. 
Válcové kolíky se používají i jako spojovací čepy pro víčka, závěsy, páčky, kladičky apod. Aby 
kolík nevypadl, má roznýtované konce. 
 



3. Montáž a demontáž spojení kuželovými kolíky 
Kuželové kolíky se používají na pevné spojení součástek jako např. nastavovacích kroužků, 
malých ozubených kol, pák s hřídeli, menších čepů s pákou apod. (spojovací kolík). Dále se 
používají na zajištění přesné vzájemné polohy dvou součástek, které jsou spojeny pomocí 
šroubů procházejících volně dírami (montážní kolík). Mohou se použít i na zachycování 
posuvné síly při součástkách spojených šrouby, které procházejí dírami (odlehčovací kolík) a 
na vzájemné pootočení nalisovaných součástek. 
Díry pro kuželové kolíky se musí vyvrtat a pak vystružit v obou součástkách současně. Kuželo-
vé kolíky drží v díře jenom působením tření. Když není kuželový kolík při demontáži přístupný 
z druhé strany, je třeba použít kolík s vnitřním nebo vnějším závitem, hlavičkou, krčkem, pří-
padně se čtyřhranem, aby mohl být při demontáži snadno uchycen a uvolněn. Když 
montujeme kolík mezi šrouby, upravíme ho jako šroub nebo namontujeme matici, aby se ne-
porušil vzhled součástky. 
 
 
4. Oprava kolíkového spojeni 
Poškozený kolík neopravujeme, ale nahrazujeme ho novým. Při výměně kolíků zároveň 
zjistíme šíři poškození díry pro kolík. Otlačené kuželové díry přestružíme kuželovým 
výstružníkem, válcové díry pro válcové kolíky převrtáme na větší průměr a vystružíme. Kolíky 
před naražením do díry namažeme olejem. 
 
 
5. Bezpečnost a hygiena práce 
a) Bezpečnostní předpisy pro strojní obrábění ČSN 20 0700 a vrtání ČSN 20 0708. 
b) Všechny používané nástroje musí být v bezvadném stavu, průbojníky na vyrážení kolíků a   
     vyrážecí tyčky dostatečně dlouhé a bez otřepů. 
c) OBP pří vystružování. 
 
 
6. Kontrolní otázky 
a) Vysvětlete postup při montáži spojení válcovými kolíky. 
b) Vysvětlete postup při montáži spojení kuželovými kolíky. 
c) Jak provádíme opravy kolíkového spojení? 
d) Jaké zásady musí být dodrženy při volbě kolíkových spojů vzhledem ke konstrukci kolíků? 


